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Els percussionistes de Sound de Secà van entusiasmar petits i grans al Passeig

TONI MATA I RIU

Ada Vilaró (de blanc) va culminar el projecte Pas per la Pau davant de la Seu

 L’actuació d’Ignacio Herrero (Cia.
Yifan) a la plaça de Sant Domènec va
acabar ahir a la tarda abans d’hora.
Quan feia un exercici de funambulis-
me sobre una corda, una de les es-
tructures que la suportava va caure i
l’artista va impactar contra el terra
amb tanta mala sort que es va tren-
car el colze. Herrero va ser traslladat
a Sant Joan de Déu, on es va confir-
mar el diagnòstic que fa suspendre
la resta de les actuacions previstes.

Herrero es trenca el
colze i se suspenen 
les seves actuacions
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Hi ha un flamenc que
viatja pel món i un que
no. Els espectacles ba-
llats, vistosos i carre-

gats de tòpics són els que ho tenen
més fàcil per creuar fronteres. Els
cantaors que canten i prou, o que
ho fan només amb una guitarra,
solen quedar-se a terra ferma. I
tothom content. Els uns tenen el
cop d’efecte i el color... i els altres
el tacte i l’emoció.

Els japonesos ja tenen un es-
pectacle que sembla pensat per
a ells. Es tracta de Cuentos de azú-
car, la nova aposta de la com-
panyia d’Eva Yerbabuena, que
porta 20 anys en marxa, acumu-
lant premis i viatges pel món.

La idea va sortir en escoltar la
cantant japonesa Anna Sato in-
terpretant melodies tradicionals
de l’illa d’Amami. El resultat final
es va estrenar al darrer festival
Grec de Barcelona.

Ahir es va poder veure a Man-
resa, que va omplir la platea del
Kursaal per comprovar com es
poden combinar dues sensibilitats
tan aparentment allunyades: la
nipona i la flamenca.

El resultat va ser llarg, irregular
i en alguns moments distant. Tam-

bé hi va ser el ballarí Fernando
Jiménez i una banda de set músics
dirigits per Paco Jarana, guitarra
i marit de la bailaora.

Una proposta per escoltar amb
atenció malgrat que alguns es-
pectadors trencaven la foscor amb
les seves molestes pantalles.

M.S. MANRESA

Una nit de flamenc i cançons
de l’illa japonesa d’Amami
La granadina Eva Yerbabuena s’arrisca al desigual «Cuentos de azúcar»
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El teatre Kursaal va acollir ahir a la nit el nou espectacle de la bailaora

Sònia Parra Garcia


